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- nauczanie zdalne (str. 10),

- wywiad z Panią Małgorzatą Czerwińską (str. 6-7),

- skuteczne metody na uczenie się (str. 8-9),

- czego słuchają uczniowie naszej szkoły (str. 4-5).

   
                       POWRÓT DO NAUKI ZDALNEJ
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Dzień Edukacji Narodowej

Święto Dnia Edukacji Narodowej celebrowano w naszej szkole 13 października, we wtorek. Był to dzień
wyjątkowy dla całej społeczności szkolnej. Ze względu na trudną sytuację, wywołaną przez pandemię,
zrezygnowano z uroczystego apelu na rzecz audycji w szkolnym radiowęźle. Nie mniej jednak, forma ta była
równie wyjątkowa bowiem zorganizowana przez Szkołę Podstawową nr 4 oraz II Liceum Ogólnokształcące.
W audycji głos zabrały: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II- Pani Anna Siedlecka oraz
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II- Pani Ewa Raciborska, dziękując nauczycielom
oraz pracownikom obsługi i administracji za zaangażowanie i trud pracy, szczególnie w tym wyjątkowym
czasie.

Być wiernym, temu w co się wierzy.
Być dumnym, z tego co się wie.

Być pewnym, że wokół jest szczęście,
że jeszcze nie jest tak źle.

Być czułym w miłości, dalekim od złości.
Być prawym i szczodrym:

Człowiekiem po prostu być dobrym.
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Gazetki przygotowały: Pani Marta Zajączkowska, Pani Magdalena Puczyńska, Pani Joanna Giesek oraz
uczniowie z klas 6c oraz 8b.

.
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Muzyki słuchają niemal wszyscy nastolatkowie. Uczestników badań
zapytaliśmy, jakich gatunków muzycznych słuchają – zaczynając
od tych, których słuchają najczęściej. Największa grupa nastolatków
jako gatunek słuchany najczęściej (pierwsze wskazanie) wymieniła
rap/hip-hop, na drugim miejscu znalazł się pop. Na dalszych miejscach
w rankingu popularności plasują się rock, disco polo oraz dance.
Pozostałe gatunki wskazane były przez mniej niż 5% młodzieży. 
Młodzież naszej szkoły najczęściej słucha takich wykonawców: Harry
Styles, Bedoes, Mata, Lil Peep , Eminem, Ariana Grande, Akcent,
Sanah, Tymek,  Doja Cat, Nicki Minaj, Melanie Martinez, Cardi B, Travis
Scott, Ashnikko, Taco Hemingway, SB Mafija, 6ix9ine, Drake, Billie
Ellish oraz Kamil Bednarek.
Najczęstsze tytuły słuchane przez młodzież to: „Devil’s advocate”,
„Blood water”, „100 dni do matury”, „Nobocotel”.

        
               Słucha się, czyta się... w CZWÓRCE!
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Stajemy się społeczeństwem, które czyta coraz mniej. Widok nastolatka
trzymającego w ręku książkę wydaje się dziś zjawiskiem wręcz niezwykłym.
Mówi się, że sztuka czytania wśród młodych ludzi zupełnie zanikła. W dobie
komputerów, telewizji i innych atrakcji elektronicznych książka przestaje być
źródłem wiedzy i ucieczką od szarej codzienności. Telewizja nie pozwala nam
na samodzielne myślenie. Dzięki czytaniu książek kształcimy nasza
wyobraźnię. Dobra książka porusza i ożywia umysł.

Z przeprowadzonych ankiet z podopiecznymi naszej szkoły wynika, iż czytają
oni bardzo rzadko. Jeśli już coś czytają są to lektury szkolne oraz informacje na
stronie szkoły. 

Oczekiwania uczniów naszej szkoły wobec książek:

-utwór musi być pisany współczesnym zrozumiałym, choć literackim językiem,
-dynamiczna akcja powinna przeważać nad przydługimi opisami przyrody, 
-bohaterowie to nastolatkowie, ale nie z poprzedniej epoki,
-elementy fantastyczne mile widziane.

Majka

.
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Redaktorem być...

Wywiad 
z Panią Małgorzatą

Czerwińską-

dziennikarką miesięcznika 
Miejskiego Domu Kultury Dzień

dobry, Działdowo.pl

Redakcja: Dzień dobry.

Małgorzata Czerwińska: Dzień dobry.

Redakcja: Dziękujemy, iż zgodziła się Pani udzielić wywiadu do naszej gazetki W soczewce. Ciekawi jesteśmy
tego, jak wygląda prawdziwa praca dziennikarz, a więc: dlaczego właśnie dziennikarstwo?

Małgorzata Czerwińska: Lubię ludzi, lubię z nimi rozmawiać, jestem empatyczna, raczej radosna. Nie mam
problemów z nawiązywaniem kontaktów i lubię też pisać. Myślę, że odnalazłabym się w wielu zawodach, ale
kiedy przed laty pojawiła się oferta pracy w gazecie, byłam bardzo szczęśliwa. Od 20 lat jestem w branży, a
gdybym mogła cofnąć czas, zrobiłabym to samo. Na swojej drodze spotkałam wielu fajnych ludzi, nawiązałam
przyjaźnie, które trwają do dziś.

Redakcja: Czym powinien charakteryzować się dobry dziennikarza?

Małgorzata Czerwińska: Dziennikarstwo to zbieranie i upublicznianie informacji. Współcześnie, Internet
sprawił, że praktycznie każdy może wyrażać swoje myśli czy opinie w sieci. Otrzymujemy tak dużo informacji,
nie wiedząc już, co jest prawdą, a co nie. Prawdziwy dziennikarz, ten z powołania, powinien być rzetelny,
moralny i obiektywny, ale też i ciekawy świata. Przedstawiać fakty, dążyć do prawdy. Być wszędzie tam, gdzie
dzieje się coś ważnego, dla danej społeczności, a przekazywane przez niego informacje, nie powinny być
stronnicze. Powinien też szanować swoich rozmówców, ale i koniecznie sprawdzać informacje.
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Redakcja: Czy jest w dziennikarstwie coś, co odstrasza Panią od tego zawodu?

Małgorzata Czerwińska: Nie tyle odstrasza, co bardzo zasmuca. Są to historie ludzi, którzy przeżyli jakieś
tragedie, doznali straty. Rozmawiając z nimi, czy przelewając na papier te emocje, współuczestniczysz w ich
żałobie. Najtrudniej jest opisać czyjeś cierpienie.

Redakcja: Co radzi Pani młodym osobom, które chcą być dziennikarzami w przyszłości?

Małgorzata Czerwińska: Czytajcie dużo książek, uważnie słuchajcie innych, nie oceniajcie ludzkich wyborów.
Bądźcie skromni i wrażliwi. To bardzo ciekawa praca, która może przynieść wiele satysfakcji. Wymagająca
jednak od nas takiej moralnej postawy, aby nikogo nie skrzywdzić. Jesteśmy odpowiedzialni za to co piszemy,
za osobę z którą rozmawiamy, za czytelników, którym należy się prawdziwa informacja.

Redakcja: Jakie jest Pani największe marzenie związane z pracą?

Małgorzata Czerwińska: Chciałabym opisywać tylko dobre, pozytywne wydarzenia i wesołe rzeczy.

Redakcja: Dziękujemy za wywiad oraz cenne rady, dotyczące dziennikarstwa. Życzymy dużo sukcesów w
pracy oraz spełnienia wszystkich pragnień.

. .
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„CHCESZ BYĆ CZYMŚ W ŻYCIU, TO SIĘ UCZ, ABYŚ NIE ZGINĄŁ W TŁUMIE; NAUKA TO POTĘGI KLUCZ, W TYM MOC, CO WIĘCEJ UMIE”.

– IGNACY BALIŃSKI

Żeby osiągnąć sukces, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników, takich jak:

otoczenie (pamiętaj  o porządku w pokoju, aby uniknąć rozproszenia uwagi. Wietrz pomieszczenie, w którym będziesz się uczył.)
motywacja (wyznacz sobie jasny cel oraz pomyśl, jakie korzyści może Ci on przynieść),
dobra organizacja czasu (zorganizuj swój czas, dzieląc go na czas na naukę, ale także przerwy),
racjonalne dostarczanie energii (dostarczaj organizmowi odpowiednio dużo energii; unikaj produktów ciężkostrawnych/ z wysokim
indeksem glikemicznym (chipsy, słodycze) – są “bombami kalorycznymi”, lecz mało wartościowymi –  zawierają mało witamin i
powodują senność),
metody uczenia się dostosowane do typu osobowości (każdy z nas jest inny, dlatego ważne jest dostosowanie trybu nauki do typu
osobowości. Wykorzystanie odpowiedniego szlaku neuronowego pozwoli nam lepiej kodować poznawane informacje) W aspekcie
uczenia się wyróżniamy następujące typy osobowości: wzrokowiec, słuchowiec, kinestetyk (ruchowiec).

.

                     Uczyć się skutecznie... czyli jak?

.
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Efektywne uczenie się to jedna z najbardziej przydatnych

 umiejętności jaką warto rozwijać. Bez względu na wiek, całe

 życie się uczymy. W dzisiejszych czasach, które cechują

 duża dynamika i ogromna ilość zmian, stale powinieneś się

 uczyć i rozwijać, aby być na bieżąco. Dla wielu z nas nauka

 nigdy się nie kończy...

.
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Od poniedziałku 26.10.2020r., do nauczania na odległość, powróciły klasy 4-8 szkoły

podstawowej. Tym samym zajęcia przeniosły się do świata wirtualnego. Podczas zajęć

na odległość, uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły korzystają z platform i aplikacji

Microsoft Teams, realizując zajęcia w oparciu o dotychczasowy plan lekcji dla klas 4-8.

Powyżej garść porad, jak rozplanować naukę "przed ekranem" i o czym należy

pamiętać, uczestnicząc w zajęciach on-line.

.
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Na wesoło!
- czyli dowcipy numeru!

.

Numer 1

Mama pyta syna:

-Co przerabialiście dziś na chemii ?

-Materiały wybuchowe.

-Pani zadała wam coś do domu ?

-Nie zdążyła ...

                                     

 
Numer 2

Pani pyta dzieci na lekcji:

- Jasiu, która rzeka jest dłuższa Ren
czy Missispi ?

-Missisipi .

-A o ile ?

- O sześć liter.

                                 

Numer 3

W mojej klasie dzieci są bardzo
 muzyczne -mówi nauczycielka,
-wszystkie grają mi na nerwach.

                                                               

.
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                       Chcesz kogoś pozdrowić?

Chcesz opublikować ogłoszenie kupna/sprzedaży?

Masz najświeższe newsy?

Daj nam znać!

sp4soczewka@onet.pl
Czekamy z niecierpliwością!

Redakcja W soczewce
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